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Ευρυδίκη Κεφαλίδου, Καταβάσεις και άνοδοι του Διονύσου: παρατηρήσεις στην αττική
και κατωιταλιωτική αγγειογραφία, ΕΥΛΙΜΕΝΗ 6 -7 (2005-2006), 12-43
Dionysiac descents and anodoi in Attic and South-Italian Iconography. This paper examines three
groups of Dionysiac iconography:
a) Depictions of Dionysos in the Underworld, such as on the well known south- italian
crater by the Darius Painter
b) Depictions of Dionysos’ head emerging from the earth (mainly, but not exclusively, on
Attic vases of the late 6th-early 5th c. B.C.), and
c) Depictions of Dionysos in Eleusinian iconography, especially those cases (from the mid4th c. B.C. onwards) where he is shown together with Herakles and the Dioskouroi, who were
initiated into the Mysteries.
I suggest that in all cases Dionysos is shown as a prominent chthonic deity and that
Dionysos, Herakles and the Dioskouroi had been connected with the Eleusinian Mysteries (each
at a different time and possibly for a different reason) because they all went down to the
Underworld, while still alive, and they successfully managed to come back.

Γιάννος Κουράγιος, Κυβόλιθος, με παράσταση Απόλλωνα-Αρτέμιδος, ΕΥΛΙΜΕΝΗ 6-7
(2005-2006), 44-53
Marble-block decorated with figures of Apollo and Artemis. A fragment of an archaic marbleblock has been found in the area of the Asklepios sanctuary in Paroikia, Paros near the sanctuary
of Apollo Pythios. The block is decorated with two incised human figures in profile, one on the
main side and the other on the narrow side. On the fragmentary representation of a standing
female figure turned to the right. She holds a bow in her hands. Her hair is held together with a
ribbon and her garment is probably a chiton. A pair of a diagonal incisions shown across the
chest might indicate the strap of a quiver. In this case the figure represents the goddess Artemis,
the sister of Apollo. The hair, the profile, a rosette that decorates «Artemis» belt seem to copy
contemporary «Melian» vases, which are attributed to a parian workshop. The two figures on the
block bring to mind the figure of a parian stele (archaeological museum of Paros, A 760) as well
as the stelae of Prinias, Crete dating to the 7th century. The block is one of the earliest examples
of carved marble reliefs in Paros as well as in Cyclades.

Δημήτρης Παλαιοθόδωρος, Η παρουσία και η διάδοση της πρώιμης αττικής
ερυθρόμορφης κεραμικής στη Μαύρη Θάλασσα (525-480 π.Χ.), ΕΥΛΙΜΕΝΗ 6-7 (2005-2006),
54-76
The diffusion of early attic red-figured pottery in the Black Sea area (525-480 BC). This study
presents a detailed discussion on the pattern of diffusion of early attic red-figured vases in the
Black Sea Area. 80 vases are collected, mostly from Northern Black Sea sites. A representative
series of vases is analyzed according to shape and iconography, and classified by painter and
workshop. The output of major painters and workshops in the Black Sea is discussed (Psiax,
Oltos, Epiktetos, Euphronios, the Pithos Painter, the Nicosthenes and Kachrylion workshops,
etc.). The overall pattern of diffusion of early red-figured vases in the Black Sea area and in
Etruria corresponds quite closely. It is argued that Aeginetan and Ionian sailors are responsible
for the fact that vases from same workshops appear both in the Black Sea area and Thasos, as in
Etruria, although these vases are used locally in different ways. After 490-480, the scheme
changes: the Black Sea Region now belongs to commercial routes that link Athens with Asia
Minor and the Levant as well.

Εlpida Hadjidaki-Philip Betancourt, A Minoan shipwreck off Pseira Island, East Crete.
Preliminary report, ΕΥΛΙΜΕΝΗ 6-7 (2005-2006), 77-94
Ένα Μινωικό ναυάγιο ανοικτά της νήσου Ψείρας, ανατολική Κρήτη. Κατά τη διάρκεια υποβρύχιων
αρχαιολογικών και γεωφυσικών ερευνών στην ανατολική Κρήτη, εντοπίστηκε διάσπαρτο φορτίο
αρχαίου ναυαγίου που χρονολογείται στη Μεσαιωνική ΙΙ περίοδο (1900 – 1700 π.Χ.).
Το πλοίο βυθίστηκε περίπου πριν από 4.000 χρόνια στον Όρμο Μιραμβέλλου, ανοικτά
της νήσου Ψείρας του Νομού Λασιθίου Κρήτης, σε βάθος περίπου 50 μέτρων και αποτελεί
ανέλπιστο λάφυρο για την ιστορία της Προϊστορικής ναυσιπλοΐας.
Τα μέχρι σήμερα τεκμήρια ύπαρξης των πλοίων της εποχής της Μινωικής θαλασσοκρατίας βρίσκονται κυρίως στην εικονογραφία, όπως απεικονίσεις σε σφραγιδόλιθους, σε αγγεία και
σε τοιχογραφίες. Παρόλο που δια μέσου των αιώνων χιλιάδες πλοία ναυάγησαν στις θάλασσες
του Αιγαίου, του Κρητικού και του Λιβυκού Πελάγους, η απτή ύπαρξη ενός Μινωικού ναυαγίου,
αποτελούσε μακρινό όνειρο για κάθε μελετητή της αρχαίας ναυσιπλοΐας.
Η διάταξη του διασκορπισμένου φορτίου του ναυαγίου, το μεγάλο βάθος της θάλασσας
στο σημείο αυτό, η μεγάλη απόσταση από την ακτή, καθώς και η εξαιρετική κατάσταση των αγγείων, που παρέμειναν χιλιάδες χρόνια στο βυθό, δίνουν ελπίδες για την ύπαρξη κάποιου τμήματος του σκελετού του πλοίου.
Μεταξύ των πρώτων επιφανειακών ευρημάτων του Μινωικού ναυαγίου συμπεριλαμβάνονται ακέραιοι αμφορείς, πιθαμφορείς, ραμφόστομες πρόχοι, κομψά τροπιδωτά αγγεία, μόνωτα
κύπελλα κ.α.
Το ασύνηθες μεγάλο μέγεθος των αγγείων είναι εντυπωσιακό, δεδομένου ότι, για πρώτη
φορά οι αρχαιολόγοι πληροφορούνται το είδος των δοχείων που χρησιμοποιούσαν οι Μινωίτες
στις θαλάσσιες μεταφορές των εμπορευμάτων τους.
Όσον αφορά στον ξύλινο σκελετό του πλοίου, εάν διασώζεται, θα αποτελέσει εύρημασταθμό στην ιστορία της αρχαίας ναυπηγικής και θα αναδείξει τον πρωτοπόρο ρόλο της Κρήτης στην εξέλιξη της ναυτικής τέχνης και στη διάδοση του πολιτισμού.

Νίκος Παναγιωτάκης, A vaulted fountain house in the Pediada region in Central Crete,
ΕΥΛΙΜΕΝΗ 6-7 (2005-2006), 95-116
Μια αψιδωτή κρήνη στην επαρχία Πεδιάδος στην κεντρική Κρήτη. Η επιφανειακή έρευνα που
διενεργήθηκε από τον γράφοντα στην Επαρχία Πεδιάδος έφερε στο φως ικανό αριθμό κρηνών
που ανήκουν, στην πλειοψηφία τους, στην ενετική περίοδο. Μία αψιδωτή κρήνη, όμως, που
βρίσκεται σε σημαντικό αρχαιολογικό χώρο, στους βόρειους πρόποδες της Κεφάλας
Αστριτσίου, μια άλλη επίσης σημαντική θέση, φαίνεται ότι ανήκει σε πολύ παλαιότερες εποχές.
Με βάση τα αρχιτεκτονικά στοιχεία της (ορθογώνια δεξαμενή και υδρομαστευτικές
σήραγγες), η κρήνη θα μπορούσε να σχετίζεται με την αρχαϊκή ή την κλασική/ελληνιστική
εγκατάσταση που απλωνόταν γύρω της. Στοιχεία, ωστόσο, όπως οι διακοσμητικές ταινίες από
ερυθρά τουβλάκια και το πάτωμα από ερυθρές πλάκες, παραπέμπουν σε αντίστοιχες κρήνες και
νυμφαία της ρωμαϊκής περιόδου.
Το αν ωστόσο η κρήνη κτίστηκε και κοσμήθηκε την ρωμαϊκή περίοδο από κάποιον
ευγενή της περιοχής (υπάρχει επίσης στο χώρο εκτεταμένη ρωμαϊκή εγκατάσταση) ή απλά
επισκευάστηκε και κοσμήθηκε κατά τα Ρωμαϊκά πρότυπα, παραμένει ανοιχτό.

Παύλος Τριανταφυλλίδης, Μετάλλινα αγγεία από την επανέκθεση του αρχαιολογικού
μουσείου Ρόδου. ΕΥΛΙΜΕΝΗ 6-7 (2005-2006), 117-135
Metal vessels in the new exhibition in the archaeological museum of Rhodes. The article
presents an overview of the metallurgy of Rhodes from the late 9th to the 5th c. BC, with
the first presentation of some metal artifacts, especially luxury vessels, previously scarcely
published.
The vessels examined are mostly from the Italian excavations at the cemeteries of
Ialysos and Kameiros and from the votive deposits of the sanctuaries at Lindos, Ialysos
and Kameiros.
The development of metal ware during early historical times on Rhodes can be
traced in a series of luxury vessels, undecorated bronze bowls and basins, and a small
number of decorated bronze and silver bowls, imported to Rhodes from the Νear East,
especially from Phrygia, north Syria and Mesopotamia, lands with a long tradition in the
art of metallurgy.
Among these imported vessels from Rhodes are bronze and silver omphalos
bowls of the 8th and 7th c. B.C. and silver phialai with relief decoration cast in moulds,
typical of Achaemenid art of the late 6th and 5th c. B.C. in the Near East and the Black
Sea.
Bronze cinerary urns and oinochoai of the 7th-5th c. BC. are among the artefacts
which were probably made in the West, in Etruria and South Italy; some, however, were
probably made locally in South East Aegean or in Rhodes.

Felice Costabile, Κατάδεσμοι από τον Κεραμεικό Αθηνών. Νέα στοιχεία στην ανάγνωση,
ΕΥΛΙΜΕΝΗ 6-7 (2005-2006), 136-158
Defixiones scoperte nel Ceramico di Atene. Nuove letture. Si presenta una riedizione di due
defixiones scoperte nel Ceramico di Atene e già più volte pubblicate. L’autopsia dei testi, corredata
da macrofotografie che documentano le nuove letture, ha consentito all’autore di correggere
diversi errori dei precedenti editori. Si recupera così il nuovo nome di Eunomos Peiraieus in una
defixio della fine del IV secolo contro i generali macedoni e Demetrio Falereo, e diversi nuovi
nomi (Menekles, Telestes, Pythodoros, Euthykleides, Timokrates, Epipeithes, Euthymos,
Leptines) in un’altra defixio, databile alla fine del V sec. a.C., della quale si è –fra l’altro–
recuperata la foto di un frammento mancante.

Κατερίνα Παναγοπούλου, Cross-reading images: iconographic «debates» between
Antigonids and Ptolemies during the third and second centuries BC, ΕΥΛΙΜΕΝΗ 6-7 (20052006), 159-177
Εικονογραφικές διαμάχες κατά τον τρίτο και δεύτερο αιώνα π.Χ. Αντικείμενο της παρούσας
μελέτης αποτελεί η παρουσίαση των διεθνών πολιτικών αντιπαραθέσεων μεταξύ των
Ελληνιστικών ηγεμόνων του τρίτου και δευτέρου π.Χ. αιώνα μέσα από τη συγχρονική μελέτη της
εικονογραφίας των βασιλικών νομισματικών κοπών της Ελληνιστικής περιόδου. Υποστηρίζεται
ότι τα δύο κύρια ιδεολογήματα που απαντούν όχι μόνο στην Αντιγονιδική αλλά και στην
Πτολεμαϊκή νομισματική εικονογραφία και σε άλλες μορφές τέχνης της εποχής, η σωτηρία των
Ελλήνων από την Γαλατική εισβολή στη δεκαετία του 270 π.Χ. και η θαλασσοκρατία,
αποκαλύπτουν ότι, παράλληλα προς την πρακτική χρησιμότητα των χρυσών και αργυρών
νομισμάτων για τη διεξαγωγή χρηματικών συναλλαγών, η κυκλοφορία τους διαμόρφωνε ένα
διεθνές δίκτυο διάδοσης πολιτικών μηνυμάτων στην Ελληνιστική Μεσόγειο. Η απεικόνιση του
Πανός στο κέντρο Μακεδονικής ασπίδας στην εμπρόσθια όψη των αργυρών τετραδράχμων των
Αντιγονιδών όχι μόνο παραπέμπει στην πανελλήνιας εμβέλειας νίκη των Ελλήνων επί των
Περσών στον Μαραθώνα (490 π.Χ.) αλλά και υπογραμμίζει τη συμμετοχή των Μακεδόνων στην
αντίσταση των Ελλήνων προς τους βαρβάρους εισβολείς κατά τη δεκαετία του 270 π.Χ. στους
Δελφούς·. Από την τελευταία απουσίαζαν οι Πτολεμαίοι, φερόμενοι ως προστάτες της
ελευθερίας των Ελλήνων. Από την άλλη πλευρά, η Γαλατική ασπίδα που απαντά ως σύμβολο
στην πίσω όψη των Πτολεμαϊκών αργυρών τετραδράχμων προφανώς παραπέμπει στην
ανεπιτυχή ανταρσία των Γαλατών μισθοφόρων του Πτολεμαίου Β´ το 275 π.Χ. Το σύμβολο
αυτό, καθώς επίσης και η αναφορά ότι ο Πτολεμαίος Β´ μαχόταν στο πλευρό του Απόλλωνα
εναντίον των Γαλατών στον τέταρτο ύμνο του Καλλιμάχου προς τη Δήλο, προδίδει ότι οι
Πτολεμαίοι έσπευσαν να προβάλλουν (και ενδεχομένως να επινοήσουν) επεισόδια σχετιζόμενα
με τις Γαλατικές εισβολές, προκειμένου να ανταποκριθούν στην πρόκληση των αντιπάλων τους.
Με ανάλογους όρους, ο παραλληλισμός του Πτολεμαίου με τον Δία και του Γονατά με τον
Ποσειδώνα, που επιχειρεί ο Σέξτος Εμπειρικός, αποτυπώνονται στις νομισματικές κοπές με την
επιλογή του αετού ως συμβόλου στα Πτολεμαϊκά αργυρά τετράδραχμα και με την απεικόνιση
της κεφαλής του Ποσειδώνα στην εμπρόσθια όψη του δεύτερου τύπου τετραδράχμων που έθεσε
σε κυκλοφορία ο Αντίγονος Γονατάς μετά τη ναυτική του νίκη επί των Πτολεμαίων κοντά στην

Άνδρο (246 π.Χ.). Αργότερα ο Μακεδόνας βασιλιάς Περσέας, επωφελούμενος από την
παρακμή του Πτολεμαϊκού βασιλείου κατά τον δεύτερο π.Χ. αιώνα, τολμά να συνδεθεί με τον
Δία, επιλέγοντας τον αετό ως νέο σύμβολο για την πίσω όψη των νομισματικών του εκδόσεων. Η
ανανέωση των εικονογραφικών συμβόλων την εποχή αυτή αντικατοπτρίζει αποτελεσματικά την
αναδιάρθρωση της διεθνούς ισορροπίας δυνάμεων, μέχρι την κατάληψη των Ελληνιστικών
κρατών από τη Ρώμη.
Η ιδιαίτερη σημασία που φαίνεται ότι δόθηκε στις κοπές αυτές στα πλαίσια του διεθνούς
πολιτικού ανταγωνισμού μπορεί ενδεχομένως να αποδοθεί στο ότι η νομισματική εικονογραφία
συνέβαλλε ως ένα βαθμό στη διαμόρφωση της opinionis communis σε αυτές ακριβώς τις
νευραλγικές περιοχές.

Νικόλαος Χρ. Σταμπολίδης, Από την Ελεύθερνα και το Ιδαίον: μια απόπειρα ερμηνείας
χαμένων τελετουργιών, ΕΥΛΙΜΕΝΗ 6-7 (2005-2006), 178-199
From Eleutherna and the Idaean Cave: an attempt to reconstruct lost rituals. The material
unearthed from the unplundered tomb A1/K1 in the necropolis of Orthi Petra at ancient
Eleutherna which was in use between 880/60 and 680/60? B.C. offers a manifold contribution to
the understanding of the Early Iron Age. Discussion here regards a bronze «shield» that was
found inside the chamber of the tomb A1/K1 and its interpretation compared with other similar
artifacts found in the Idaean Cave. To the find of Eleutherna is given a new interpretation as a
“shield”-lid of an urn or primazely of a bronze cauldron which is also strengthened by the finds
of similar cauldrons and shields from the Idaean Cave. Comparisons and interpretations of well
known artifacts like the ceramic urnlids from Fortetsa and Ampelokipi as well as the mitra of
Axos combined with the verses of the inscription of the Hymn to Zeus in Palaikastro may shed
light to rituals at the Idaean Cave during the Early Iron Age.

